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RESUMO 

Alterações sistêmicas, congênitas e adquiridas levam a alterações graves do sistema visual. O glaucoma, 

a anemia falciforme, bem como o contágio por  toxoplasma gondii, chamydia trachomatis e treponema 

pallidum, provocam alterações oculares graves, levando até a cegueira. É incerto o conhecimento da 

população quanto a importância da execução de avaliação periódica da visão, bem como sobre a 

prevenção, tratamento e contágio pelos patógenos. 
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Abstract 

Systemic, congenital and acquired changes promote serious changes in the visual system. Glaucoma, 

sickle cell anemia, as well as contagion by toxoplasma gondii, chamydia trachomatis and treponema 

pallidum, cause serious eye changes, even promoting blindness. The population's knowledge of the 

importance of carrying out periodic vision assessment is uncertain, as well as the prevention, treatment 

and contagion by pathogens. 
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INTRODUÇÃO 

O estudo estatístico visa apurar na população de Mogi das Cruzes – SP o nível de conhecimento 

das patologias que acometem o sistema visual. Busca-se identificar dentre a população seu conhecimento 

sobre a forma de contágio, prevenção ou tratamento das doenças em questão, propondo políticas de 

informação sobre o diagnóstico e tratamento, bem como políticas de prevenção. É alarmante a evolução 

destas patologias no Brasil, a exemplo do aumento de casos de doenças como a sífilis, o tracoma, e a 

toxoplasmose. 

Houve um aumento de casos de sífilis no Brasil, de 87.593 a maior proporção (BRASIL, 2016, 

p.5-6). De 2008 a 2016, 3,8% de um grupo de examinados de 4.134.231 pessoas apresentaram tracoma 

ocular. (BRASIL,2018, p.49) 

O glaucoma é uma patologia que leva a perda total da visão e de forma silenciosa, o conhecimento 

e a prevenção são fundamentais para a manutenção da visão no portador, entretanto dados de 

acometimento são escassos. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia adota a prevalência de 1% na 

população total, como em recente trabalho conjunto com o Ministério da Saúde.” (BRASIL, 2018, p.3). 

A anemia falciforme é doença desconhecida da população em geral, podendo acometer diversos órgãos 

além da visão. 

A prevenção as alterações oculares são realizadas em periódicas avaliações da saúde visual e 

ocular como preconiza a OMS e OAO, entretanto no Brasil a frequência as visitas são em parte da 

população muito superior a este período. 

 

METODOLOGIA 

 

Entrevista por questionário a 1000 pessoas aprovada pelo parecer n° 3.675.487 Comitê de Ética 

centro universitário Braz Cubas CAA 19679019.1.0000.8100. O entrevistado foi submetido de forma 

espontânea a reposta de questionário com múltipla escolha, e direito a desistência a qualquer momento 

após firmar o TCLE. Inclui-se todo participante maior de 18 anos, que declare concordância com a 

pesquisa. Excluiu-se das amostras coletadas os desistentes durante a pesquisa (7,6%), resultando em 

1000 fichas de entrevistas validadas.      

 

ALTERAÇÕES E PATOLOGIAS  

  

 Considerando o aumento de casos das patologias pesquisadas, submetendo o entrevistado a 

múltipla escolha das patologias que conhece, nota-se que existe uma grande falta de conhecimento sobre 

as doenças em estudo. Em especial tracoma e anemia falciforme. Considerando que a cada 1000 

entrevistados (27,5%) declara conhecer o glaucoma, doença silenciosa que leva a perda da visão. O 

tracoma doença que leva a cegueira irreversível é de desconhecimento de (62,2%) dos entrevistados. A 
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toxoplasmose, é reconhecida por (21%), e anemia falciforme por (13,8%).   

 

 

 

Sobre a prevenção, e transmissão congênita das patologias, o grupo de estudo que possui 

conhecimento da patologia, e demonstra grande conhecimento sobre a transmissão vertical.  

 

                        

 

Sobre a prevenção as doenças com patógenos a realidade demonstra pouco conhecimento para o 

combate as doenças. 

 

 

 

AVALIAÇÃO E ACOMETIMENTO VISUAL 

 

A avaliação visual preconizada como anual pela OMS, não se aplica a realidade da amostra, 

(57,3%) realizaram a avaliação anual, (15,9%) a dois anos e (20,7%) a três anos. O alarmante é (6,1%) 

27,5 30
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52,4 47,6
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nunca realizou avaliação visual.  

   

 

 
 

Notável que as patologias pesquisadas, produzem consequências visuais, este fato demonstra-se 

desconhecido pela população. Dois terços dos entrevistados não reconhecem as alterações apresentadas 

como risco a saúde visual. 

 

 
 

 

CONCLUSÃO 

 

 Considerando as politicas públicas de informação e combate a doenças infecto contagiosas, leva 

a população ao amplo conhecimento da sífilis. É notável que o conhecimento do contágio, tratamento e 

prevenção a sífilis foi notório entre os entrevistados. Outras doenças como o glaucoma, mostraram nível 

de conhecimento avançado, porém com pouca ou nenhum conhecimento quanto a prevenção. A 

avaliação visual realisada de forma esporádica coloca em risco a saúde bem como a falta de 

conhecimento sobre as consequências visuais que a patologia promove, (42,7%) da população não 

realiza acompanhamento anual de saúde visual e ocular. Campanhas de conscientização, abordando a 

prevenção e tratamento, bem como de incentivo a avaliação anual visual são necessárias para a reversão 

do quadro de risco. 
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